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OCZYSZCZANIE I REVITALIZACJA

Jacek Wenta, Chiropraktyk C.K. –> 

http://chiroterapia.net/wp-content/uploads/2009/10/Nowa-Oferta-Jacek-Wenta-
CHIROTERAPIA.pdf

http://www.polskieradio.pl/trojka/instrukcja/artykul91709.html

http://chiroterapia.net/?p=4 

www.chiroterapia.net

Ponizej sa rozne suplementy, wyciągi ziolowo-mineralno-witaminowe i schematy ich 
zastosowań typu --> 

Oczyszczenie organizmu (+revitalizacja komórek)np. Kinotakara +opcja Purim/..-->
http://www.k-link.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=95

http://www.herbonlife.com/p64,purim.html

+ Odbudowanie funkcji narządów, np Liv.52 DS /+opcja Triphala /lub..-->
http://www.herbonlife.com/p15,liv-52-ds-podwojna-sila.html

http://www.herbonlife.com/p6,triphala.html

+ wzmocnienie ukladów zwrotnych, np. URY /+ opcja Shallaki – Boswellia /lub..-->
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=63401&pro=466955 

http://www.herbonlife.com/p13,shallaki-boswellia.htm 

+ Usamodzielnienie do przyjmowania, wchłaniania i oczyszczania, TNT /+ opcja 
Amla-Amalaki C /lub.. --> 

http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=33198&pro=196496 
 http://www.herbonlife.com/p22,amalaki-amla-c.html 

informacje b.szczegółowe, dodatkowe znajdują się też tu /+lub w nast.linkach -->
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?menu=12 

http://www.herbonlife.com/k101,poradniki-e-booki-darmowe-fragmenty.html 
http://www.igya.pl www.fehu.za.pl/rak_wiecej2.html 

http://www.terapiagersona.com.pl/elementy.html www.dr-rath-
koalicja.pl/research_institute/zakres_badan.html 
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..i Jeszcze jedna opcja dla oczyszczenia i revitalizacji --> Wersja 5'ta, pr.-->
ETAP I, oczyszczenie, revitalizacja, WERSJA 5'ta:

Kinotakara Plastry!! albo Eco Detox Food Plastry! /+ opcja Purim lub Czarny Orzech
http://www.k-link.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=95
http://www.ecoworld.com.pl/product_info.php?cPath=41&products_id=15
/+opcja
http://www.herbonlife.com/p64,purim.html
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=33198&pro=198184

ETAP II + III + IV ==> 2.Wzmocnienie, 3.Odbudowanie i 4. USAMODZIELNIENIE!
E.II -->
Liv.52 DS /+ opcja Gotu-kola (Mandukaparni) 
http://www.herbonlife.com/p15,liv-52-ds-podwojna-sila.html 
http://www.herbonlife.com/p73,gotu-kola-mandukaparni.html 
+ E.III -->
Shallaki – Boswellia /+opcja Triphala lub/ Gokshura albo/ Turmeric-Haridra 
http://www.herbonlife.com/p13,shallaki-boswellia.html

http://www.herbonlife.com/p6,triphala.html
http://www.herbonlife.com/p95,gokshura.html  
http://www.herbonlife.com/p47,turmeric-haridra-curcuma-longa-kurkuma-ostryz-
indyjski.html  
+ E.IV -->
Amalaki - Amla C +/lub Chyavanaprasha /+opcja Ashwagandha  
http://www.herbonlife.com/p22,amalaki-amla-c.html
http://www.herbonlife.com/p60,chyavanaprasha.html
http://www.herbonlife.com/p2,ashwagandha-czytaj-aswaganda.html     

LUB JAKBY JESZCZE COS PRZESZKADZAŁO FIZYCZNIE -->
MIRACLE MiNERAL SUPPLEMENT !!--> MMS -->
http://www.miraclemineralpolska.pl/index.php?p=3
lub/i PAW-PAW --> http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=33198&pro=203940 
+ PROTEASE PLUS http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=60493&pro=440083 
i/lub --> olej rycynowy w miejscu do „rozpuszczenia” p. folia aluminiowa z ..+ 
http://www.pukkaherbs.pl/?49,olej-rycynowy-250ml 

""... i ..ostatnio... na rynku w Polsce pojawil sie tzw. „hit 3w1”,..jeszcze nie
testowalem ale podobno zatrzymuje „tę jonizacje” wewnatrz Ciala!...itp/..i i 
jest ok
--> Sportowa Bransoletka Nikken --> w Technologii TriPhase(R)
http://www.nikken.co.uk/connect/Products/Products.aspx?ID=296&MediaType=Image&Ro
otGroup=176

Pozdrawiam,
Jacek
PS6...A W NORMALNYCH Infekcjach bakteryjnych i STANACH WIRUSOWYCH TYPU GRYPA
powinno pomoc Srebro koloidalne/Nanokolid srebra i zazwyczaj baardzo! pomaga -->
http://www.nano-tech.pl/pl/sklep/10/ 
+ naturalny!! wyciąg Witaminy C, tej -->
http://www.ziolowe.com.pl/45,Witamina-C-RU-1635-60-tab-cena-klubowa-7740-zl 
lub np. tej i nastepnej, firmy 500ml --> Witamina C Naturalna!! -->
http://www.calivita.com.pl/site.php?action=product&prdcode=FL0022
http://www.polskaroza.pl/sklep.php?page=sklep_wyroby_wysokowitaminowe 
 + Pau D'arco --> dwa 2-0-2 lub trzy razy 2-2-2 po dwie kapsułki
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=33198&pro=197007
lub + VirAgo
http://www.calivita.com.pl/site.php?action=product&prdcode=CV0117 
albo --> Tulasi
http://www.herbonlife.com/p14,tulasi-tulsi-holy-basil.html 
i Turmeric - Haridra http://www.herbonlife.com/p47,turmeric-haridra-curcuma-
longa-kurkuma-ostryz-indyjski.html
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"...

--> WERSJA 4'ta -->
ETAP I, WERSJA 4'ta:
Biosa Reflexology Plastry + Vita Biosa(R) Płyn
http://livingplanet.pl/product_info.php?cPath=32&products_id=801&osCsid=a67fb773
6b508f899c55e52015154231

Lub Kinotakara Plastry!! albo Eco Detox Food Plastry!
http://www.k-link.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=95
http://www.ecoworld.com.pl/product_info.php?cPath=41&products_id=15

+ Vita Biosa(R)
http://livingplanet.pl/product_info.php?cPath=32&products_id=310&osCsid=a67fb773
6b508f899c55e52015154231

ETAP II + III + IV ==>
EM- X(R) - napój bioaktywny -->
http://livingplanet.pl/product_info.php?cPath=32&products_id=909&osCsid=a67fb773
6b508f899c55e52015154231

albo niedlugo juz dostępny ,,następca"EM-X --> NAPOJ BIOAKTYWNY EM-X(R) GOLD
-->
http://livingplanet.pl/newsdesk_info.php?newsdesk_id=91&osCsid=79ff70c1b77ab07f8
f6b8ec51611499c

LUB +/ opcja? [SZCZEGOLNIE DLA SKORNYCH PROBLEMOW] -->
Betuleco Cortex Betulae
http://www.sylveco.pl/?betuleco-(cortex-betulae),56

 
wersja pierwsza poprawiaona -->
..,../..!
oto co wysylam -->
Wersja pierwsza OCZYSZCZENIA!, GLOWNA PODSTAWOWA!!
1'SZY ETAP, WERSJA 1'SZA, OCZYSZCZANIE! [+REVITALIZACJA], 1'szy m-c -->
Eco Detox Foot lub KINOTAKARA Plastry Detoksykacyjne, polecam na PIERWSZE ok. 4 
TYGODNIE dla oczyszczania I REWITALIZACJI, najpierw na stopie w miejscu 
odpowiadajacym akupresurowo [refleksologicznie] i potem w miejscu 
bezposrednieogo dermatomu schorzenia czyli blizszemu na skorze organowi/LUB 
TYLKO NA STOPIE -->

Eco Detox Foot, nowy produkt na rynku, tez jonizuje! i troche lepsza cena niż
kinotakara...ale to kwestia wyboru i porównania stosunku jakosci do ceny
Eco Detox Foot -->
http://www.ecoworld.com.pl/product_info.php?cPath=41&products_id=15
Kinotakara -->
http://k-link-poland.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=95 

Pierwsze opakowanie codziennie, drugie [lub trzecie] co drugi dzien, trzecie co 
trzeci [lub drugi dz.] ==> łącznie ok. 30dni!

TO OCZYSZCZANIE MOZNA ZAMIENIC NA INNE TYPU NSP INC. [ENESPI] --> typowe dla 
tradycyjnej medycyny Indian PolnocnoAmerykanskich i Medycyny Wschodniej LUB NA
TYPOWE DLA MEDYCYNY AYURWEDYCZNEJ [przyklady poniżej w PS2.]..ale mozna, nie 
znaczy, że zawsze trzeba wiec myśle, ze TE plastry --> na ten moment są 
OPTYMALNE!
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Można je zamowic albo przez INTERNET/allegro --> ALBO tak samo jak ponizsze -->
tez moge [lub nie moge] Ci udostepnic numer do cen nizszych lub dwa [czasami] 
numery dla wyrobienie dla siebie wlasnej "karty klubowej", typu membership do 
zakupow po cenach „klubowych/dystrybucyjnych” ze znizka, bez marży.[lub 
rejestracja na stonie tj. -15%, MOŻE BYC! Z mojego POLECENIA!!..ALE nie musi] 
http://www.herbonlife.com/i8,cennik-i-rabaty.html 

..I Tak, ..to, co przekazala wczesniej dr Natalia Łukaszow'a Naturopata [+48 506 
531 037], --> to tyle, zeby najpierw oczyscic narządy wątroby, sledziony, 
woreczka żołciowego.., układy wewnetrzne../..i krew w konsekwencji, tym tez 
wspomóc i usprawnic dzialanie ukladu nerwowego, hormonalnego i ukladów zwrotnych 
a pozniej je wzmocnic i odzywić, tak jak cały organizm...czyli  --> 
  
1. Oczyszczenie, 2.Wzmocnienie, 3.Odbudowanie i 4. USAMODZIELNIENIE! 
2'gi Etap, WZMOCNIENIE, wersja 1'sza, 2'gi m-c -->
..przez miesiac mozna zazywac Liv-Gauarda + Lecytyne i Omega3 EPA: 
LIV-GUARD -->
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=63396&pro=466937 
...dodatkowo jeszcze na układ nerwowy i emocje watroby od 2 m-c,
tego rodzaju LECITHIN - LECYTYNA --> 2-2-2
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=63396&pro=466936  
lub/i OMEGA 3 EPA
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=63394&pro=466913
lub LIV.52 DS ../.. -->
http://www.herbonlife.com/p15,liv-52-ds-podwojna-sila.html
  
3'ci Etap, ODBUDOWANIE, wersja 1'sza, 3'ci m-c -->
.. i nastepnie Bifidofilus Flora Force/BAKTERIE JELITOWE + Enzymy Trawienne + 
„Wolne Aminokwasy”..na przyklad..-->

1.FREE AMINO ASIDS -->
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=33198&pro=200249  
+
2. ENZYMY TRAWIENNE -->
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=63396&pro=466931
+  
3. Bifidofilus Flora Force
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=33198&pro=202457  

Etap 4'ty, USAMODZIELNIENIE, wersja 1'sza, 4 m-c -->...
Usamodzielnienie sie organizmu do przyjmowania i oczyszczania jednoczesnie,
czyli 4,5,6 mc iTdalej w zaleznosci od komfortu przyjmowania i samopoczucia -->
4 m-c -->
ZAMBROZA + ANTYOKSYDANT
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=33198&pro=201128 
+
ANTYOKSYDANT
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=60493&pro=466555
 
i w nastepnych 5, 6,.,. m-c to np -->

DEFENCE MAINTENANCE + GRAPINE WITH PROTECTORS
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=63397&pro=466946 
+
GRAPINE WITH PROTECTORS
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=63397&pro=466950
LUB + ZAMBROZA-->
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=33198&pro=201128

...albo w podobnej konfiguracji cos z tego..razem nie wiecej niz
dwa/3substancje/na 1 miesiac!!..przeczytaj prosze opisy do konca i porownaj
sobie sklady!!
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/...[Jesli bys chciala sie skonsultowac bezposrednia z dr Natalia Łukaszowa  --> 
numer jest taki 506 531 037 --> w przypadku jesli bedziesz dzwonił'a , powiedz, 
ze dostalas go ode mnie i ze masz ten numer dostepowu do cen ze znizka wtedy 
konsultacja indywidualna kosztuje 30 PLN, chyba ze sie cos zmieni]../..
lub kontakt do  --> http://www.homeoterapia.pl/lekarze/cubala.htm

lub 
WERSJA DRUGA --> 

ETAP I, WERSJA DRUGA -->
Plastry detoksykacyjne Eco Detox Foot
http://www.ecoworld.com.pl/product_info.php?cPath=41&products_id=15
LUB KINOTAKARA
http://k-link-poland.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=95

ETAP II + III + IV ==>
I po czterech tygodniach oczyszczania, mozna zaczac przyjmowac i bedzie
sie lepiej wchłanialo --> DIVINE-9 Adaptogen Immunopotentiator --> 360 PLN/m-c
[na razie... ale moze cena troche zejsc nizej do konca roku]., to taka "nowosc"
na rynku ziolowym i medycznym.

http://www.tradenote.net/keyword/Adaptogen__Immuno_Protector/ 
http://apps.facebook.com/marketplace/view/-/1604291527/?orig=SEARCH 

Wyciagi ziołowe z 9 hinduskich roślin ADAPTOGENNYCH --> Amalaki Rasayan, Kutki, 
Tulsi, Punarnava, Haridra, Ashwagandha, Satawari Rasayan, Satgiloy, Bhumi Amla 
-->
dosc silne i skuteczne. Synergistyczna Mieszanka nowej generacji, typu wszystko,
co moze to zrobi! aby sie nic patologicznego nie utrzymalo w ciele/organiżmie! 
lub zamiast divine-9 -->
Unikalna dość, --> równie synergistycznie wspomagająca sie!! -->

ZAMBROZA + DEFENCE MAINTENANCE
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=-3&pro=466555 
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=63397&pro=466946
opcja/+
ANTYOKSYDANT
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=60493&pro=466555

..czyli tak, jak opcja na początku w wersji pierwszej, etap4 --> w dowolnej
konfiguracji naturalnych antyoksydantow i wyciagow ziolowo-mineralno-
witaminowych!

Lub
WERSJA 3! --> max. uproszczona amerykansko-europejska -->
ETAP I, WERSJA 3'cia
Plastry detoksykacyjne Eco Detox Foot LUB KINOKATARA
http://www.ecoworld.com.pl/product_info.php?cPath=41&products_id=15
http://k-link-poland.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=95

I po trzech czterech tygodniach oczyszczania, mozna zaczac przyjmowac i bedzie
sie lepiej wchłanialo -->
ETAP II + III + IV ==>
Vitacor Plus + LyCin-Drink 
http://www.dr-rath.com/pl/products/vitacor_plus.html
http://www.dr-rath.com/pl/products/lycin_drink.html

+/ opcja dla naturalnego trawienia --> MakroBalance Drink Mix
http://www.dr-rath.com/pl/products/macrobalance_drink_mix.html 

http://www.dr-rath.com/pl/products/macrobalance_drink_mix.html
http://www.dr-rath.com/pl/products/lycin_drink.html
http://www.dr-rath.com/pl/products/vitacor_plus.html
http://k-link-poland.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=95
http://www.ecoworld.com.pl/product_info.php?cPath=41&products_id=15
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=60493&pro=466555
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=63397&pro=466946
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=-3&pro=466555
http://apps.facebook.com/marketplace/view/-/1604291527/?orig=SEARCH
http://www.tradenote.net/keyword/Adaptogen__Immuno_Protector/
http://k-link-poland.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=95
http://www.ecoworld.com.pl/product_info.php?cPath=41&products_id=15
http://www.homeoterapia.pl/lekarze/cubala.htm
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lub WERSJA 4'a -->
ETAP I, WERSJA 4'a
Biosa Reflexology Plastry + Vita Biosa® Płyn
http://livingplanet.pl/product_info.php?cPath=32&products_id=801&osCsid=a67fb773
6b508f899c55e52015154231
Lub Kinotakara Plastry albo Eco Detox Food Plastry!
http://www.k-link.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=95 
http://www.ecoworld.com.pl/product_info.php?cPath=41&products_id=15
+ Vita Biosa®
http://livingplanet.pl/product_info.php?cPath=32&products_id=310&osCsid=a67fb773
6b508f899c55e52015154231 

ETAP II + III + IV ==>
EM- X® - napój bioaktywny -->
http://livingplanet.pl/product_info.php?cPath=32&products_id=909&osCsid=a67fb773
6b508f899c55e52015154231 
albo niedlugo juz dostępny „następca”EM-X --> NAPOJ BIOAKTYWNY EM-X® GOLD  -->
http://livingplanet.pl/newsdesk_info.php?newsdesk_id=91&osCsid=79ff70c1b77ab07f8
f6b8ec51611499c 
LUB +/ opcja [SZCZEGOLNIE DLA SKORNYCH PROBLEMOW] -->
Betuleco Cortex Betulae
http://www.sylveco.pl/?betuleco-(cortex-betulae),56

LUB JAKBY JESZCZE COS PRZESZKADZALO FIZYCZNIE -->
MIRACLE MiNERAL SUPPLEMENT --> MMS -->
http://www.miraclemineralpolska.pl/index.php?p=3

Jesli dasz szanse cialu aby sobie zaczelo radzic samo bardziej...a te
antyoksydanty i mieszanki "patentowane" wyciągow ziolowych + mineraly i
witaminy, ktore Ci teraz polecam juz powinny sie przyjac i odpowiednio wchlonac
aby mogly skutecznie dla Ciebie dzialac!

SERDECZNIE POZDRAWIAM,
JACEK Wenta

„PeeSy”, cześci 6.5 -->
PS. Mozesz przejrzec ponizsze materiały.., jak znajdziesz chwile i na to
ciekawosc, .. Henryk Dyczek uczyl mnie Chiropraktyki Mc-TC i polecam te artykuły 
z odnosnikow na stronie
www.chiropraktyka.net  -->
np.:"Wyjałowienie Wspołczesngo Czlowieka"

http://www.chiropraktycy.pl/pdf/2008/Henryk%20Dyczek%20-
%20Wyjalowienie%20wspolczesnego%20czlowieka.pdf

6.2.1.1 Strona Henryka Dyczka - Czy interesujace pytania i publikacje "o
wadze" suplementacji?
http://www.szlachetnezdrowie.edu.pl/faq

Artykuł o „Matrycy Życia i Integrinach”
www.chiropraktycy.pl/pdf/6.pdf     

PS1...I PRZY OKAZJI a propoos roznych zalozen madycyny akademickiej i
"organowej" --> "Stwardnienie Rozsiane"
http://www.eioba.pl/a83520/stwardnienie_rozsiane
"Guz Mozgu?"
http://www.igya.pl/ciekawostki_parazytologiczne/zamiast_guza_mozgu_znalezli_paso
zyta.html
PS.1.1. --> Artykuł doc   Marka Pilkiewicza   --> „Energetyczna koncepcja życia i 
człowieka”  
http://www.pznd.pl/Pilkiewicz%202007%2012%2013%20Energetyczna%20koncepcja%20zyci
a%20wersja%2003.htm 

http://www.pznd.pl/Pilkiewicz%202007%2012%2013%20Energetyczna%20koncepcja%20zycia%20wersja%2003.htm
http://www.pznd.pl/Pilkiewicz%202007%2012%2013%20Energetyczna%20koncepcja%20zycia%20wersja%2003.htm
http://www.igya.pl/ciekawostki_parazytologiczne/zamiast_guza_mozgu_znalezli_pasozyta.html
http://www.igya.pl/ciekawostki_parazytologiczne/zamiast_guza_mozgu_znalezli_pasozyta.html
http://www.eioba.pl/a83520/stwardnienie_rozsiane
http://www.chiropraktycy.pl/pdf/6.pdf
http://www.szlachetnezdrowie.edu.pl/faq
http://www.chiropraktycy.pl/pdf/2008/Henryk%20Dyczek%20-%20Wyjalowienie%20wspolczesnego%20czlowieka.pdf
http://www.chiropraktycy.pl/pdf/2008/Henryk%20Dyczek%20-%20Wyjalowienie%20wspolczesnego%20czlowieka.pdf
http://www.chiropraktyka.net/
http://www.miraclemineralpolska.pl/index.php?p=3
http://www.sylveco.pl/?betuleco-(cortex-betulae),56
http://livingplanet.pl/newsdesk_info.php?newsdesk_id=91&osCsid=79ff70c1b77ab07f8f6b8ec51611499c
http://livingplanet.pl/newsdesk_info.php?newsdesk_id=91&osCsid=79ff70c1b77ab07f8f6b8ec51611499c
http://livingplanet.pl/product_info.php?cPath=32&products_id=909&osCsid=a67fb7736b508f899c55e52015154231
http://livingplanet.pl/product_info.php?cPath=32&products_id=909&osCsid=a67fb7736b508f899c55e52015154231
http://livingplanet.pl/product_info.php?cPath=32&products_id=310&osCsid=a67fb7736b508f899c55e52015154231
http://livingplanet.pl/product_info.php?cPath=32&products_id=310&osCsid=a67fb7736b508f899c55e52015154231
http://www.ecoworld.com.pl/product_info.php?cPath=41&products_id=15
http://www.k-link.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=95
http://livingplanet.pl/product_info.php?cPath=32&products_id=801&osCsid=a67fb7736b508f899c55e52015154231
http://livingplanet.pl/product_info.php?cPath=32&products_id=801&osCsid=a67fb7736b508f899c55e52015154231
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PS2. OCZYSZCZANIE CZYLI ETAP PIERWSZY --> MOZNA ZAMIENIC TAK, JAK WSPOMINALEM NA
samym POCZATKU W TAKI oto SPOSOB PONIZSZY -->
.../..
2'ga wersja, troche krótsza! --> ETAPU 1'SZEGO DLA OCZYSZCZANIA // ZAMIAST
PLASTROW DETOKSYTUJACYCH+REVITALIZUJACYCH. 

CZESC 1'SZA OCZYSZCZANIE.wg Medycyny Ayurwedycznej [osrodek w Babka Tower]
Wersja bardziej twarda, krótsza w-g Ajurwedycznej Medycyny -->
1. Kulki ziolowe Arogya - wątroba i żołądek 4 lub 6 dziennie 2-0-2/lub 2-2-2
trzy lub cztery tygodnie --> 40 PLN
+
2. Kule ziolowe Krimi na pasożyty i grzyby, tak samo jak powyzej -->  4 lub 6
dziennie 2-0-2/lub 2-2-2 trzy lub cztery tygodnie. --> 40 PLN
+
3. Po kazdym tygodniu stosowania krimi i arogya dobrze jest zastosowac jedna
kule ICCHABHADI na czczo --> i popic 1 litrem wody..,.. jak sie da i
"zmiesci".--> 20 PLN do tego baardzo!! przydaja sie kulki vibroniczne "darmowe" 
[Kasia Andersson] minimalizujece przykre objawy oczyszczania w jelitach.
+/ 
OPCJA KULkA NA PECHERZ/NA CYSTY PASOżYTOW[jesli mocne jest uszkodzenie
pasozytami]
+/OPCJA
Plastry detoksykacyjne Eco Detox Foot LUB KINOTAKARA
http://www.ecoworld.com.pl/product_info.php?cPath=41&products_id=15 
http://k-link-poland.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=95
CZESC2.
Wersja bardziej miekka oczyszczania, dluzsza w-g Medycyny Wschodu i "rdzennej"
Ameryki Polnocnej-->
Ogolnie -->
Najpierw, 1'szy ETAP, oczyszczenie np. Pau D'arco + Czarny Orzech + Chlorofil i 
np jeszcze Burdock razem lub oddzielnie przez /dwa/max.trzy okolo miesiace -->

1.Chlorofil --> rano i w do obiadu, dwa razy dziennie po jednej łyzeczce na pół
szlkanki wody.
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=63401&pro=466957 
+/opcja naprzemiennie z Loclo jesli pierwszy etap trwa 3 mc -->
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=63396&pro=466943 

2.Czarny Orzech --> dwa razy po dwie kapsulki, rano i wieczorem 2-0-2 lub trzy
razy 2-2-2
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=33198&pro=198184

3.Pau D'arco --> dwa 2-0-2 lub trzy razy 2-2-2 po dwie kapsułki
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=33198&pro=197007 

4. Burdock --> 2-0-2
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=63396&pro=466928 
...+/lub
Opcja -->
1'szy miesiac, plastry detoksykacyjne --> Eco Detox Foot lub KINOTAKARA
http://www.ecoworld.com.pl/product_info.php?cPath=41&products_id=15 
http://k-link-poland.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=95

...i to samo co wczesniej pisalem --> Etap 2,3,4
I po czterech tygodniach oczyszczania...,.. mozna zaczac przyjmowac i bedzie
sie lepiej wchłanialo --> DIVINE-9 Adaptogen Immunopotentiator --> 360 PLN/m-c
[na razie... ale moze cena troche zejsc nizej do konca roku]., to taka "nowosc"
na rynku ziolowym i medycznym.
http://www.tradenote.net/keyword/Adaptogen__Immuno_Protector/
To sa Wyciagi ziolowe z 9 hinduskich roślin --> Amalaki Rasayan, Kutki, Tulsi,
Punarnava, Haridra, Ashwagandha, Satawari Rasayan, Satgiloy, Bhumi Amla -->
dosc silne i skuteczne. Synergistyczna Mieszanka nowej generacji, typu wszystko,
co moze, to zrobi! aby sie nic potologicznego nie utrzymalo w ciele/organiżmie!

http://www.tradenote.net/keyword/Adaptogen__Immuno_Protector/
http://k-link-poland.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=95
http://www.ecoworld.com.pl/product_info.php?cPath=41&products_id=15
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=63396&pro=466928
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=33198&pro=197007
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=33198&pro=198184
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=63396&pro=466943
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=63401&pro=466957
http://k-link-poland.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=95
http://www.ecoworld.com.pl/product_info.php?cPath=41&products_id=15
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lub zamiast divine-9 -->

Unikalna dość, --> równie synergistycznie wspomagająca sie!! -->
ZAMBROZA + DEFENCE MAINTENANCE
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=-3&pro=466555  
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=63397&pro=466946 
opcja+/
ANTYOKSYDANT
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=60493&pro=466555

tak, jak opcja na początku w dowolnej konfiguracji naturalnych antyoksydantow i
wyciagow ziolowo-mineralno-witaminowych!
lub wersja 3'cia etap 2,3,4...
PS3.
Jesli bedziesz chciala zaopatrzyc sie kiedys w te specyficzne produkty, to mam
wszystkie potrzebne [..lub prawie wszystkie] numery i dokumenty aby udostepnic 
dla Ciebie karte do cen ze znizka...-->..
Jesli nie jestes na ten czas tym zainteresowana, to równiez jest w porzadku ale 
gdybys nie byla zainteresowana, to bym tego przeciez nie pisal i nie wysyłał..!
PS4.
;../..,..
i na razie tyle...pierwszy i drugi/trzeci miesiać na pewno bez zmian..jesli to 
nie jest zbyt duze obciązenie finansowe.

Do tego jeszcze bym dodał cos z Homeopatii 
http://umamy.homestead.com/homeoapteka.html 
 i Vibroniki http://www.sairam.freeuk.com 
--> [Katarzyna Andersson, tel na email] jednak --> to jako + b.d. opcja..,ale! 
Olge Milajewa --> POLECEM!! Jeszcze jakby cos mialo byc skuteczne [dostęp przez 
Ducha, p.Ciała Subtelne, BIOENERGETYKA], jeszcze bardziej www.olgamilajewa.pl 
...jak mowilem wczesniej --> http://www.olgamilajewa.pl/index.php?strona=prasa 

+ Monika Kozak,--> [dostep przez Umysł i Ciało] manualne techniki masaży 
terapeutycznych i inne narzedzia manualno-mentalne oraz BARS I PROCESY NA CIAŁO, 
odkreowywanie ograniczających przekonań w-g ACCESS --> 
http://www.accessconsciousness.com     --> 
http://chiroterapia.net/wp-content/uploads/2009/07/accessbars.wersja-polska-
M.K.2.pdf 
--> 
+/i CHIROTERAPIA, Jacek Wenta [dostęp przez Ciało i Umysł] Chiropraktyka, 
Clavikopunkturoterapia/Energetyczna Medycyna Manualna, Masaż Terapeutyczny i 
inne narzedzia manualne typu „Access”
+
--> Jacek Wenta -->
WWW.CHIROTERAPIA.NET 
Polecane osoby! w sytuacji problemowej i/lub chorobowej to --> 
w zakresie --> dostępu przez umysł świadomy do problemu ..i ciała,--> Nazwanie 
Problemu, ustalenie przyczyny z przeszlosci, diagnoza Hellingerowska, 
fenomenologiczne rozumienie i nastawienie na rozwiazanie + psychoterapia 
nastawiona na proces i ..pochodne/podobne oddzialywanie --> Ula..,[tel na email]
--> w zakresie Bioinfoterapii i ziololecznictwa Igor Ogorodnik
http://www.dyspraksja.pl/m5.html     
http://www.trea.pl/1.htm#bioinformo 

--> w zakresie terapii manualnej, chiropraktyki i osteopatii --> Adam Figeland
http://www.animusz.pl/index.php?pid=104 

-->> w zakresie umiejetnosci skutecznego ruchu i ustawienia pozycji ciała --> 
ćwiczenia usprawniajace przeplyw siły życiowej i koordynacje psychomotoryczną w 
ruchu i dzialaniu. Esencja sztuki walki, kung-fu --> Yiquan, Andrzej Kalisz
www.yiquan.pl 

http://www.yiquan.pl/
http://www.animusz.pl/index.php?pid=104
http://www.trea.pl/1.htm#bioinformo
http://www.dyspraksja.pl/m5.html
http://WWW.CHIROTERAPIA.NET/
http://chiroterapia.net/wp-content/uploads/2009/07/accessbars.wersja-polska-M.K.2.pdf
http://chiroterapia.net/wp-content/uploads/2009/07/accessbars.wersja-polska-M.K.2.pdf
http://www.accessconsciousness.com/
http://www.olgamilajewa.pl/index.php?strona=prasa
http://www.olgamilajewa.pl/
http://www.sairam.freeuk.com/
http://umamy.homestead.com/homeoapteka.html
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=60493&pro=466555
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=63397&pro=466946
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=-3&pro=466555
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--> w zakresie zrównoważonej detoksykacji, wyjazdy detoksykacyjne i zdrowa 
żywność Marta Gładuń --> http://www.szambala.com 
--> polecane warsztaty „Right Voice for You” w-g 
http://www.accessconsciousness.com  i sesje indywidualne Kamila Dolota [tel 
przez email]

--> polecany masaż Kamieniami, Lomi i terapia Jin Shin Do --> Sylwia Ruszczak
Sklep ENESPI [NSP. INC] [CZESC2] jest na Krochmalnej 2, na przeciwko Hali 
Mirowskiej, wejscie widoczne w drugim rzedzie budynkow do ul Jana Pawla, tel.: 
22 890 8415  email: enespi@wp.pl 

PS5.
..i jeszcze ostatnio... na rynku w Polsce pojawil się tzw. hit 3w1,..jeszcze nie
testowalem ale podobno zatrzymuje jonizacje wewnatrz Ciala!...itp/..i i jest ok
--> Sportowa Bransoletka Nikken --> w Technologii TriPhase(R)
http://www.nikken.co.uk/connect/Products/Products.aspx?ID=296&MediaType=Image&Ro
otGroup=176 
W łączach bransoletki umieszczono specjalne ceramiczne elementy generujące ponad 1000 ujemnych jonów na 
centymetr sześcienny, co pozwala na odtworzenie warunków panujących 
w środowisku naturalnym.

Dzięki zastosowaniu Technologii TriPhase
®

 oraz Technologii Dalekiej Podczerwieni Sportowa Bransoletka Nikken 
absorbuje utraconą energię i odbija ją z powrotem w kierunku ciała. 

PS.5.5 --> Jonizator termoemisyjny, tez moze byc przydatny --> 
http://www.jonizator.pl/index.php?id=3 

PS.6.5 ...A W NORMALNYCH Infekcjach bakteryjnych i STANACH WIRUSOWYCH TYPU GRYPA
powinno pomoc Srebro koloidalne/Nanokolid srebra i zazwyczaj baardzo! pomaga -->
http://www.nano-tech.pl/pl/sklep/10/ 
+ naturalny!! wyciąg Witaminy C, tej -->
http://www.ziolowe.com.pl/45,Witamina-C-RU-1635-60-tab-cena-klubowa-7740-zl 
lub np. tej i nastepnej [albo] firmy [Witamina C Naturalna!! ] -->
http://www.calivita.com.pl/site.php?action=product&prdcode=FL0022
albo 500ml -->
http://www.polskaroza.pl/sklep.php?page=sklep_wyroby_wysokowitaminowe 
 + Pau D'arco --> dwa 2-0-2 lub trzy razy 2-2-2 po dwie kapsułki
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=33198&pro=197007
lub + VirAgo
http://www.calivita.com.pl/site.php?action=product&prdcode=CV0117 
albo --> Tulasi
http://www.herbonlife.com/p14,tulasi-tulsi-holy-basil.html 
i Turmeric - Haridra http://www.herbonlife.com/p47,turmeric-haridra-curcuma-
longa-kurkuma-ostryz-indyjski.html

OCZYSZCZANIE I REVITALIZACJA

Jacek Wenta, Chiropraktyk C.K. –> 

http://chiroterapia.net/wp-content/uploads/2009/10/Nowa-Oferta-Jacek-Wenta-
CHIROTERAPIA.pdf

http://www.polskieradio.pl/trojka/instrukcja/artykul91709.html

http://chiroterapia.net/?p=4 

www.chiroterapia.net
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http://www.chiroterapia.net/
http://chiroterapia.net/?p=4
http://www.polskieradio.pl/trojka/instrukcja/artykul91709.html
http://chiroterapia.net/wp-content/uploads/2009/10/Nowa-Oferta-Jacek-Wenta-CHIROTERAPIA.pdf
http://chiroterapia.net/wp-content/uploads/2009/10/Nowa-Oferta-Jacek-Wenta-CHIROTERAPIA.pdf
http://chiroterapia.net/?p=130
http://www.herbonlife.com/p47,turmeric-haridra-curcuma-longa-kurkuma-ostryz-indyjski.html
http://www.herbonlife.com/p47,turmeric-haridra-curcuma-longa-kurkuma-ostryz-indyjski.html
http://www.herbonlife.com/p14,tulasi-tulsi-holy-basil.html
http://www.calivita.com.pl/site.php?action=product&prdcode=CV0117
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=33198&pro=197007
http://www.polskaroza.pl/sklep.php?page=sklep_wyroby_wysokowitaminowe
http://www.calivita.com.pl/site.php?action=product&prdcode=FL0022
http://www.ziolowe.com.pl/45,Witamina-C-RU-1635-60-tab-cena-klubowa-7740-zl
http://www.nano-tech.pl/pl/sklep/10/
http://www.jonizator.pl/index.php?id=3
http://www.nikken.co.uk/connect/Products/Products.aspx?ID=296&MediaType=Image&RootGroup=176
http://www.nikken.co.uk/connect/Products/Products.aspx?ID=296&MediaType=Image&RootGroup=176
mailto:enespi@wp.pl
http://www.accessconsciousness.com/
http://www.szambala.com/
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..i Jeszcze jedna opcja dla oczyszczenia i revitalizacji --> Wersja 6'ta i 7'ma, 
pr.-->
ETAP I, --> oczyszczenie, revitalizacja, WERSJA 6'ta:

Kinotakara Plastry!! albo Eco Detox Food Plastry! /+ opcja Purim lub Black Walnut 
http://www.k-link.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=95
http://www.ecoworld.com.pl/product_info.php?cPath=41&products_id=15
/+opcja
http://www.herbonlife.com/p64,purim.html
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=33198&pro=198184

ETAP II + III + IV ==> 2.Wzmocnienie, 3.Odbudowanie i 4. USAMODZIELNIENIE!

Cell-Energy-Set --> Activize Oxyplus, Basics, Restorate -->
http://fitline.com/?action=product&p_id=23840&q=1&cid=170&c_id=1406&TP=6060265&
lub --> Cell Energy-Set PowerCocktail + Restorate -->
http://fitline.com/?action=product&p_id=23759&q=1&cid=170&c_id=1406&TP=6060265&

tj -->  Activize Oxyplus -->
http://fitline.com/?action=product&p_id=23468&q=1&cid=170&c_id=1406&TP=6060265&
+  Basics --> 
http://fitline.com/?action=product&p_id=23514&q=1&cid=170&c_id=1406&TP=6060265&
+ Restorate -->
http://fitline.com/?action=product&p_id=23460&q=1&cid=170&c_id=1406&TP=6060265&
lub
PowerCocktail -->
http://fitline.com/?action=product&p_id=23758&q=1&cid=170&c_id=1406&TP=6060265&
+ Restorate -->
http://fitline.com/?action=product&p_id=23460&q=1&cid=170&c_id=1406&TP=6060265&

Wersja 7'ma, Etap I jak poprzedni „KINOTAKARA” + OPCJA Z LIV.52 DS + PAU D'ARCO 
-->http://www.k-link.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=95

ETAP II + III + IV ==> 2.Wzmocnienie, 3.Odbudowanie i 4. USAMODZIELNIENIE!

Napój-Produkt --> MonaVie z ACAI, !wzmocniony koktail odżywczo-oczyszczający 
dostępny w Polsce--> http://www.zdrowydarnatury.pl/ 
http://www.epaperflip.com/aglaia/viewer.aspx?docid=482197ce5e4b43ab838d1e489a89901e     

lub podobny napój np. Pharmanexu --> G3 „Niebiański nektar” 
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache%3A4DnBKfDBHUgJ%3Awww.szlachetnezdrowie.edu.pl%2Ffiles%2Far
tykuly%2FNiebianski%2520nektar.pdf+pharmanex+g3&hl=pl&gl=pl&sig=AHIEtbQ4Z4bk4zqg3_1r0XPKUSTQApsCPQ 
[dostepny przez Holandie] lub Firmy NSP INC. --> ZAMBROZA, również dostępna w 
Polsce, też tu --> http://www.naturessunshine.pl/content/PL/PDF/Zambroza.pdf 

albo --> np. Calivita --> ZENTHONIC + POLINESIAN NONI JUICE

http://www.calivita.com.pl/site.php?action=product&prdcode=CV0132     

http://www.calivita.com.pl/site.php?action=product&prdcode=FL0121     

LUB /+OPCJA --> ZIOLOWY PREPARAT WSPOMAGAJACY --> PhytoChi -->

http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=66676&pro=504938     

http://www.earthpower.pl/receptura.html     

http://www.earthpower.pl/zastosowanie.html 

http://www.epaperflip.com/aglaia/viewer.aspx?docid=482197ce5e4b43ab838d1e489a89901e
http://www.k-link.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=95
http://www.naturessunshine.pl/content/PL/PDF/Zambroza.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache%3A4DnBKfDBHUgJ%3Awww.szlachetnezdrowie.edu.pl%2Ffiles%2Fartykuly%2FNiebianski%2520nektar.pdf+pharmanex+g3&hl=pl&gl=pl&sig=AHIEtbQ4Z4bk4zqg3_1r0XPKUSTQApsCPQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache%3A4DnBKfDBHUgJ%3Awww.szlachetnezdrowie.edu.pl%2Ffiles%2Fartykuly%2FNiebianski%2520nektar.pdf+pharmanex+g3&hl=pl&gl=pl&sig=AHIEtbQ4Z4bk4zqg3_1r0XPKUSTQApsCPQ
http://www.earthpower.pl/zastosowanie.html
http://www.earthpower.pl/receptura.html
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=66676&pro=504938
http://www.calivita.com.pl/site.php?action=product&prdcode=FL0121
http://www.calivita.com.pl/site.php?action=product&prdcode=CV0132
http://www.zdrowydarnatury.pl/
http://fitline.com/?action=product&p_id=23460&q=1&cid=170&c_id=1406&TP=6060265&
http://fitline.com/?action=product&p_id=23758&q=1&cid=170&c_id=1406&TP=6060265&
http://fitline.com/?action=product&p_id=23460&q=1&cid=170&c_id=1406&TP=6060265&
http://fitline.com/?action=product&p_id=23514&q=1&cid=170&c_id=1406&TP=6060265&
http://fitline.com/?action=product&p_id=23468&q=1&cid=170&c_id=1406&TP=6060265&
http://fitline.com/?action=product&p_id=23759&q=1&cid=170&c_id=1406&TP=6060265&
http://fitline.com/?action=product&p_id=23840&q=1&cid=170&c_id=1406&TP=6060265&
http://www.natura.abc24.pl/default.asp?kat=33198&pro=198184
http://www.herbonlife.com/p64,purim.html
http://www.ecoworld.com.pl/product_info.php?cPath=41&products_id=15
http://www.k-link.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=95
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